
 

 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

  بيان ببعض العمليات العسكرية في مدينة دمشق       

 احلمُد هلِل رب العاملني،  ناصر املؤمنني، ومذلِّ الكافرين، وصلى اهلل على حممد النيب األمني، وبعد : 

ما بنيني ينيوم النياني انيام امنيامنير منين انيهنير  نيزينيران  مدينة دمشقبتنفيذ تسع عمليات يف  -أعزىا اهللُ تعاىل-فبحمد اهلل تعاىل قاَم جنوُد جبهة النُّصرة 
 والا اام التايل لو يف الااين عشر من  زيران، وىذا بيان ىذه العمليات :  2102

تنيرونيواةينية النيلنيون ونيمني  لنيو نية سات رقني  عسنيكنيري، يف  0896م مت حبمد اهلل استهداف سيارة )مرسنيينيد م منيوديني  2102-6-5يوم الا اام  .1
 منطقة برةة مسبقة الصنع. 

وما مت يف اليوم ساتو استهداف سيارة أخرى نوع )اامم لو تها عسنيكنيرينية وقنيد قنيتني  جنيرام النيعنيمنيلنيينية منيبنيينيج بنيرتنيبنية عنيمنيينيد، وُجنير  سنيا نيقنيو، وقنيد  .2
 اعرتفت هبا القناة الفضا ية السورية الرمسية. 

 أما يوم األربعام فبفض  اهلل مت تفجري سيارة نوع )ماةدام لو ة عسكرية يف منطقة الصناعة.   .3
 ويف يوم السبت التاسع من اهر  زيران مت حبمد اهلل تفجري سيارة نوع )مرسيد م سودام اللون، لو تها ارمة، قرب سا ة العباسيني.   .4
 وذلك مت يف اليوم نفسو استهداف سيارة )بيجوم يف منطقة الصناعة.   .5
 ومت يف العاار من الشهر ساتو يوم األ د تفجري سيارة نوع )وامريم  دياة تابعة لألجهزة األمنية يف مساون برةة مسبق الصنع.    .6
     6-00م أيضاً لصق عبوة ناسفة بسيارة نوع )مرسيد م يف مسنياونين بنيرةة، وقنيد مت تنيفنيجنيريىنيا يف صنيبنيا  النيينيوم النيتنيايل 2102-6-01ومت يف  .7

 وأدت واحلمد هلل لقت  ضابط برتبة عميد مع  سا قو، واعرتف النظام هبذه العملية عرب قنواتو الفضا ية، السورية، والدنيا. 
 م بفض  اهلل ضرب خمفر باب توما بعبوتني مزدوجتني. 2102-6-02مت يوم الا اام  .8
 م أيضاً استهداف خمفر القدم عن مريق ضربو بعبوتني مزدوجتني واحلمد هلل. 2102-6-02ومت يف اليوم ساتو  .9

 ىذا وإنَّنا يف جبهة النُّصرة ماضون بإسن اهلل وعونو يف دّك ىذا النظام الطاغويت وأعوانو ما أمكننا سلك. 

 32رقم البٌان: 

  3303-6-23التارٌخ: 

 وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمً 

 ال تنسونا من صالح دعائكم


